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Abstract:  

      The current study scrutinizes and examines the impact of military coups in Turkey on the 

Turkish political landscape since the beginning of democratization process. The study 

problem revolves around the following question: What is the impact of military coups 

occurred in Turkey after the advent of democratization process on the political scene? The 

study aims to identify the reasons that led the army to mount coups under the shadow of 

democratization process, and the extent of damage to democratization process in Turkey. The 

study concludes that the Turkish army, before the arrival of Justice and Development party to 

power, had a significant influence on political landscape in Turkey, particularly in the 

democratization stage.  
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 مقذمة      

خُا بمىقع مخميز ودوس ؤظاس ي فى  ت الترنُت جمخع جاٍس  هاهذ املؤظعت الععوٍش

 سنض ؤجاجىسم على هزا املىقع 1 9 2 3الحُاة العُاظُت فمىز جإظِغ الجمهىسٍت ألاجاجىسنُت فى عاـم 

 ش ورلي الذوس ، خاصت فى حشوب الاظخكالً التي ظبكذ جإظِغ الجمهىسٍت . واظخمش دوس الجِ

 فى الحُاة العُاظُت حُث سؤي ؤحذ مهامه بل وواحباجه حماًت ما ؤحى به ؤجاجىسم مً مبادئ 

 حانمت باعخباسها حضءا مً ظماث الذولت الترنُت ، ولتي داسث حًى قُمتى العلماهُت واظخكالً

 ووحذة الذولت ، وعلى ؤظاط مً هزا الىاحب الععوشي في حماًت هاجين الكُمخين شهذث 

ت ، ولتي ؤضشث بسجل جشنُا الذًمكشاطي مً هاحُت الجمهىسٍ ت الترنُت العذًذ مً الاهكالباث الععوٍش

واجذ على الاهجاصاث الذًمكشاطُت التي حككتها جشنُا مً هاحُت ؤخشي، ومً هىا جحاًو هزه الذساظت 

ىقىف على الىقىف على الاهكالباث التي شهذةها جشنُا في مشحلت الخحًى الذًمكشاطي، ورلي نً خالً ال

 دساظت ؤظباب هزه  الاهكالباث ومذي جإزيرها على عملُت الخحًى الذًمكشاطي في جشنُا. 

 ثمهيذ:

مثلــــذ مشحلــــت الخحــــًى الــــذًمكشاطي فــــي جشنُــــا  زــــش نعــــش احخىــــاس حــــضب الشــــعب الجهــــىسي ل حُــــاة  

طـالف فـي ، الحـذر ألاهـم علـى ل 1950العُاظُت مع فىص الحضب الـذًمكشاطي باندعـاف فـي اهخخابـاث عـا  

 لعــــل ت البيروقشاطُــــت 
 
 وا ــــحا

 
غ  ةــــى العــــل ت جحــــذًا خ جشنُــــا املعاصــــشة، ومثــــل م ــــيء عــــذهان مىــــذَس جــــاٍس

ت ومهــــالحها، والتــــي اعخمــــرث هاعــــها حامُــــت للميــــرار الومــــاةي العلمــــاوي فكــــذ ؤنــــذ علــــى ؤن ألامــــت  الععــــوٍش

ب الــذًمكشاطي، ؤن ًكــشس الترنُــت بىاملهــا لــي الحاسظــت علــى لصــالحاث وعلــى الجمهىسٍــت نمــا سفــ  الحــض 

ت عمـــــــر جحالاهـــــــا الىزُــــــل مـــــــع الحــــــضب الجمهـــــــىسي والذولـــــــت -مهــــــير الـــــــبالد الىخبــــــت البيروقشاطُـــــــت الععــــــوٍش

الومالُـــت، وقـــاً مىـــذَسغ دحـــشث العـــادة علـــى ؤن ًحوـــم  ـــرك واحـــذ فكـــ ، وعلـــى ؤ  حشـــاسم فـــي صـــىع 

ملــــــىاطىين الحــــــل فــــــي العُاظــــــاث ظــــــىي فلــــــاث قلُلــــــت، ولوــــــً مــــــع زىسجىــــــا الذًمكشاطُــــــت اندعــــــب مالًــــــين ا

 هــان مــً املموــً ؤن 
 
ذ وؤصــبحىا ًــؤزشون فــي مجــاً  داسة بالدهــاد، وفــي مىاظــبت ؤخــشي قــاً دقــذًما الخهــٍى

ًخــأمش زالزــت ؤفــشاد لالظــدُالء علــى الوشســ ي مــً فــشد سابــع، بِىمــا جشاقــب ألامــت ألامــش عــً بعــذ، هاهــذ هــزه لــي 

ــل هــزا الاــشد ؤو رام، ؤمــا  ن فـــ ن العُاظــت فــي رلــي الحــين، وهــان مهــير البلــذ بإنملـــه ًخحــذد عــ ً طٍش

 ..
 
ـا  دمٍى

 
ألامت بشمتهـا وعمـر ؤهحااهـا هافـت لـي التـي جحـذد مهـير البلـذ، و  ًخـىف هـزا البلـذ  ن ًهـبا معـشحا
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ولهــزا العــإب ف هىــا مهــممىن شــإهىا شــإن الىالبُــت العألامــى مــً مــىاطلي ألامــت الترنُــت علــى الخىلــب علــى 

 .(1)ًٍدهزه املىامشاث وهؤ ء املىامش 

وبالشغم مً اهاهاً سئاظت الذولت الترنُت عً قُادة الجِش بعذ مـىث ؤجـاجىسم،    ؤن الجـِش 

ظـــل مؤظعـــت راث طـــابع خـــاا ًكـــى  باملشـــشاف واملشاقبـــت ملجمـــل العملُـــت العُاظـــُت والخـــذخل ل ـــب ها 

 .(2)مؤقخا  ن شعش ؤنها جخجه هحى ةهذًذ العلماهُت والومالُت

ت ؤعـــــىا  )وهاـــــز الجـــــِش الترهـــــي زـــــالر   1980، 1971، 1960اهكالبـــــاث ععـــــوٍش
 
(، زـــــم هاـــــز اهكالبـــــا

 في 
 
 فـي عهـذ حىىمـت حـضب 1997هاعما

 
  ؤدي  ةى  حباس هجم الذًً ؤسبىان حُنها جكذًم اظـخكالخه، ومـؤخشا

 ؤطلــل علُــه الــبع  دالاهكــالب الالوترووــيد فــي 
 
، وهــان عبــاسة 2007العذالــت والخىمُــت هــاد ؤن ًىاــز اهكالبــا

ًحــزس فُـه الجــِش مــً جششــُا الحـضب الحــانم عبــذس حــًى ملىهـب سئــِغ الجمهىسٍــت،  ضــافت عـً بُــان 

 .2016 ةى آخش محاولت اهكالبُت  في ظىت 

دبــين مــً خــالً  حــذي لحهــاءاث ؤن جشنُــا بــين عــامي ) ( وضــعذ جحــذ ألاحىــا  1987:  1932ٍو

 وحعـــعت ؤشـــهش ؤي مـــا ٌعـــاد
 
ً ؤسبعـــين فـــي املائـــت مـــً عمـــش العشفُـــت لاتـــراث مجمىعهـــا خمعـــت وعشـــشون عامـــا

 .(3)الجمهىسٍت

 0203املحور ألاول: اهقالب عام  

ً فــي  ، وجــم 1960مــاًى  27قــا  الجــِش الترهــي بــإًو اهكــالب فــي الىهــق الثــاوي مــً الكــشن العشــٍش

 عـــــالن ؤظـــــباب جـــــىةي الجـــــِش مكالُــــــذ الحوـــــم والتـــــي ج رهـــــذ فـــــي: دمىــــــع قخـــــل لخـــــىة لبع ـــــهم الــــــبع  

ىقـــق املخىـــاق  الـــزي ظـــك ىا فُـــهد وسؤي املحللـــىن ؤن هـــزا الاهكـــالب لـــم ًوـــً وجخلـــُك ألاحـــضاب مـــً امل

، حُـــــث ؤعـــــذ ألاع ـــــاء 1960ولُـــــذ الألاـــــشوف العـــــائذة فـــــي الـــــبالد فـــــي الاتـــــرة الكهـــــيرة العـــــابكت علـــــى عـــــا  

 املخ شفىن في الجِش الشاغبىن في الاهكالب العذة مىز ظىىاث وهاهذ جشجِباةهم جىكعم  ةى شكين: 

                                                           

ت ولظال  العُاس ي، الكاهشة: داس الششوف، 1) ( سضا هالً، العُق والهالً: جشنُا مً ؤجاجىسم  ةى ؤسبىان، الهشاع بين املؤظعت الععوٍش

 .100، ا1999

لعُاظُت، ( نماً الععُذ حبِب، لظال  وألاحضاب العُاظُت في جشنُا، دساظت حالت حضب الشفاه، الكاهشة: هلُت الاقخهاد والعلى  ا2)

 .260، ا2006

( محمذ هىس الذًً، جشنُا الجمهىسٍت الحائشة: مكاسباث في الذًً والعُاظت والعالقاث الراسحُت، )بيروث، مشنض الذساظاث لظتراجُجُت 3)

 81والبحىر والخىزُل، ال بعت ألاوةى(، ا
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هــى البحــث عــً ؤحــذ  والثاااويعلــى جــىةي ؤههــاسهم املىاصــب الكُادًــت العلُــا فــي الجــِش، هــى الحــشا  ألاول 

قُـــاداث الجـــِش دلُكـــىد حـــشنتهم لوعـــب دعـــم بـــادي الكـــىاث املعـــ حتد، وقـــذ ه حـــىا فـــي ظـــع هم ووحـــذوا 

 .(1)(Cemal GUrselضالتهم في الجنراً حماً حىسظُل )

 أسباب الاهقالب:

الهكــــالب علــــى الحىىمــــت، فكــــذ ؤسحعهــــا الــــبع   ةــــى ؤمــــا عــــً ؤظــــباب خــــر  الجــــِش وجخ ُ ــــه ل

معـــاط حىىمـــت الحـــضب الـــذًمكشاطي بالىضـــع الاحخمــــاصي ل جـــِش فكـــذ جحـــاوس  ـــحاُى  حـــذي ال ــــحق 

ت املشترنت فـي الاهكـالب، وهـان حـذًعهم عـً دوافعهـم لالهكـالب علـى  الُىمُت مع ابشص الشرهُاث الععوٍش

 ًخ ــمً معــإلت د هاهــاث الــذًمكشاط
 
ُيند لهــم ومــً هاحُــت ؤخــشي، ؤشــاسث الوخابــاث  ةــى ؤن الحىىمــت دائمــا

مـا حـذر مـً الجـِش هــان هدُجـت طبُعُـت ملحـاو ث هـل مــً الحىىمـت الذًمكشاطُـت واملعاسضـت الجمهىسٍــت 

اظخك ابه والحهًى على جإًُذه  رن، فالكىي العُاظُت املخخلات في البالد قـذ حـزبذ الجـِش بكـىة  ةـى 

 .(2)لى الابخعاد عنهاظاحت العُاظُت التي طاملا حشا ع

حاث هامــت لــشئِغ الــىصساء  - عــذ  جكــذًش الحــضب الذًمكشاطُــت ملىاهــت وؤهمُــت الجــِش والــزي بــشص فــي جهــٍش

ض، فكذ دهذد بالخخلك مً غ شظت ظلي ال باط وؤعلً ؤهـه  را ؤساد فعـُجعل  في رلي الىقذ، مىذًٍش

ض لــــي الخىــــاق  مــــع سوف نمــــا هاهــــذ  حــــذي مشــــوالث ظُاظــــُت م (3)قُــــادة الجــــِش مــــً الاحخُــــاطُين ىــــذًٍش

العلماهُــــت، هــــزا باملضــــافت  ةــــى الهــــعىباث التــــي واحهتهــــا ال ــــحافت وواحههــــا اليشــــ اء فــــي حعــــاملهم معـــــه 

ت ونــــزلي بعــــذ الاهكــــالب هدُجــــت مخىقعــــت لدعــــُِغ الجــــِش الــــزي قامــــذ بــــه هــــل مــــً  (،4)بعــــإب العــــل ٍى

الذاخلُـــت املؤدًـــت  ةـــى الاهكـــالب، الحىىمـــت واملعاسضـــت وهـــان هىـــام مـــً البـــاحثين مـــً ؤضـــاف  ةـــى العىامـــل 

عىامـــل خاسحُـــت، مثـــل: جــــذاعُاث الاه ـــما   ةـــى حلــــق شـــماً ألاطلى ـــي، ممـــا عــــش  الجـــِش  ةـــى عملُــــت 

 .(5)دجحذًثد وخلل فهائل داخل الجِش الترهي جخخلق مً الىاحُت دالخوىىلىحُتد ودالجُلُتد
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(4) Samy Asfour, “the Military and the AKP, 31 

(5) Canan Aslan, “party building and democratization: the case of Turkey (1983 - 1955), (PhD diss., McGill university, 2001), 
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قلــت مــً ال ـــباط فــي جىحُـــه  حُــث بـــذؤ 1954ظهــىسث عالمــاث اظـــدُاء الجــِش مـــً الحىىمــت مىــز عـــا   -

الىكـذ لعُاظــاث الــذًمكشاطُين، زـم ؤصــبا هــزا الــىم  هـى العــلىم العــائذ بـين ال ــباط وج ــىسث طــشف 

ً دججمــع ظــشي للعمــل مــً احــل اظــخعادة الجــِش لــذوسه  الخعبيــر عــً الاظــدُاء فُمــا بعــذ لخخحــًى  ةــى جىــٍى

هكـــالب والـــزي جمخـــع بعـــمت لـــم حـــذر الا  1960د. وبحلـــًى عـــا  (1)وظـــمعخه وحـــل مخخلـــق مشـــوالث الـــبالد

جخوـشس فــي ؤي اهكــالب ععـوشي فــي جشنُــا  ورلـي مــً حُــث سجبـت الكــائمين بــه، فلـم ًوــً الكــائمىن بــا هكالب 

 .(2)هم قادة الجِش بل هاهىا هم ال باط الهىاس

وقـــــذ بـــــذا الاهكـــــالب الثماهُـــــت والثالزـــــىن )لجىـــــت الىحـــــذة الكىمُـــــت( عهـــــذهم بالـــــزهاب  ةـــــى المرملـــــان 

 الخاةي:لُكعمىا ه

دؤحعهــذ ؤهــا بخذمــت ألامــت الترنُــت، بــذون جىقــع ؤًــت مىافــإة، وبــذون ؤًــت دوافــع ؤخــشي ظــىي مبــادئ 

ألاخـــالف، والعذالــــت، والكــــاهىن، وحكــــىف لوعـــان، ومــــا ًملُــــه علــــي ضـــميري ظــــىف ؤعمــــل   ل ــــ يء ظــــىي 

عــل ت  ةـــى سفاهُــت ؤمتــي وظــُادةها لــً ؤحُــذ عــً هــذف جإصــُل الجمهىسٍــت فــي الذظــخىس الجذًــذ، وهكــل ال

 المرملان الجذًذ مً ؤحل هزا ؤحعهذ بششفي وبىل ما هى مكذطد.

و  ًموــً  هىــاس ؤنهــم قــذ اوســحبىا  ةــى زوىــاةهم فعــال وظــلمىا العــل ت  ةــى املــذهُين دبــالشغم مــً ؤن 

ً ؤو الثالزــــت املخهــــىسًٍ   عــــادة جإظــــِغ حىىمــــت دظــــخىسٍت ج لبــــذ زماهُــــت عشــــشة شــــهش بــــذ  مــــً الشــــهٍش

 .(3)بالاعلد

 ةى ألاظباب العابكت ما حاء على لعان احذ قـادة الاهكـالب داوسهـان اسنىـاةيد عـً ؤظـباب  ً اف

 الاهكالب:

داظــــذ علـــــى هــــل حكـــــىف الشــــعب لكـــــذ خــــذعذ ألامـــــت  1954دؤن الضمــــشة التــــي حومـــــذ بعــــذ عـــــا  

وحـــشث الـــبالد  ةـــى دمـــاس اقخهـــادي واحخمـــاصي، نمـــا وعـــِذ الكـــُم ألاخالقُـــت وؤحمـــرث الىـــاط علـــى وعـــُانها، 

ــاء الكــىاث املعــ حت الترنُــت، والتــي لــي الكــىة وجح ىلــذ مؤظعــت الذولــت  ةــى رًــل للخىألاــُم الحضبــي ؤمــا نمًر

                                                           

 28في جشنُا: ظُاظت واهكالباث، مشحع ظبل رنشه، ا( ف.ؤ. داهُلىف، الجِش 1)

(، 2001( طاسف عبذ الجلُل، الععوش والذظخىس في جشنُا: مً الك ُت الحذًذًت ...  ةى دظخىس بال ععوش )الجيزة: داس نه ت مهش، 2)

 81ا

(3) Walter F. Weiker, the Turkish revolution 1960-1961: aspects of Military politics (wastport, CT: greenwood press, 1980), 
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الىحُذة املىألامت في البالد، فكذ هاهذ ججشف في هل مىاظـبت، وحتـى الـضي الـزي هـى ميرازىـا الخـاٍس ي ؤصـبا 

 .(1)ًجلب العاس ملً ًلإعهد

لت مـــً قبـــل الحىىمـــت وصـــشاعاث حضبُـــت ومـــً هىـــا ؤصـــبا ٌعـــضي هـــزا الاهكـــالب  ةـــى ظُاظـــاث فاشـــ

وةهذًــذ لكــُم املجخمــع، نمــا لــم ًحــاًو الكــائمىن بــا هكالب  هىــاس  ظــتهاهت حىىمــت الــذًمكشاطُين بــالكىاث 

 املع حت نعإب ؤظاس ي لإلطاحت بالحىىمت.

 ؤما عً وعىد لصالف العُاس ي، فكذ حاءث على لعان حماً حىسظُل قائذ الاهكالب هالخاةي:

مــاًى لِعــذ مثــل زــىساث دًو الشــشف ألاوظــ  ألاخــشي،  27كــىاث املعــ حت الترنُــت فــي دؤن زــىسة ال

 ر بِىمـــا حعـــتهذف جلـــي الثـــىساث  قامـــت دنخاجىسٍـــاث، فـــ ن الثـــىسة الترنُـــت قامـــذ لخإظـــِغ الذًمكشاطُـــت، 

حُـث ظـخع ى  1961وظىف حعلم  داسة الحوم  ةى الحضب الزي ًاىص في الاهخخاباث في مىخهـق ؤنخـىبش 

 .(2)حضاب الحل في املشاسنت في الاهخخاباث،  وظخىىن اهخخاباث حشة.....دحمُع ألا 

 اهــه بحلــًى مىعــذ 
 
 بمبــادئ الجــِش الحــاسط معلىــا

 
 فــي مىقاــه وملتزمــا

 
وبــزلي هــان الجــِش وا ــحا

الاهخخابــاث فــي العــا  الخــاةي ظــُاخا املجــاً للمىافعــت الحــشة لُكــى  الشــعب باخخُــاس مــً ظــُمثله، ووقتهــا 

عخ ُع العىدة  ةى الثوىاث. ظِشعش الجِش  اهه قذ ؤجم مهمخه َو

 

 

 

 

 

                                                           

ت والعُاظُت العامت )مشنض لماساث للذساظاث والبحىر 1) ( عكُل ظعُذ محاى ، حذلُاث الذولت واملجخمع في جشنُا: املؤظعت الععوٍش

 46(، ا2008لظتراجُجُت، 

ين في جشنُاد، )سظ2) الت ماحعخير، حامعت الكاهشة، هلُت الاقخهاد والعلى  ( ؤميرة محمذ هامل الرشبىطلي، دالذوس العُاس ي للععوٍش

 136( ا1972العُاظُت، 

 بعذ لششاف على  -*
 
عا وفي جى ح ها  لايروص احمذ قاً ؤن ال باط الكائمين با هكالب هاهىا بالاعل ًشغبىن في العىدة  ةى الثوىاث ظَش

ً لهم لم ًشضىا بزلي نما ٌعلل احمذ على   حشاء اهخخاباث دعادلت وحشةد، لوً احمذ ًشي ؤن ؤظاجزة الكاهىن  الزًً ؤصبحىا معدشاٍس

د ل جىت الىحذة الكىمُت والزي ؤسحعه  ةى ضشوسة جمثُل هل فهائل الجِش التي ادعذ ؤنها طشف في الاهكالب 38العذد املخضرم د

هاهذ لي  1960ُلت الخالُت على اهكالب وبالشغم مً رلي ًؤنذ احمذ ؤن ظإب الكالئل ومحاو ث الاهكالباث امل ادة في العىىاث الكل

ؤنذ فيروص احمذ ؤن لجىت الىحذة الكىمُت لم ًوً لذيها خ ت عمل وا حت  الاهائل التي ظلذ غير ممثلت في لجىت الىحذة الكىمُت ٍو

 ملا اقترحه ؤظاجزة الكاهىن اهخمىا بىضع دظخىس حذًذ اهألاش
 
 لوً وفكا
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0290مارس  09املحور الثاوي: اهقالب   

 مً الحشهاث ال البُت عا     
 
، نحشهاث ظهشث على 1968ؤظىة بإوسوبا، جإزشث جشنُا ؤً ا

، وبالخاةي جحىلذ  ةى عملُ
 
 و ًذًىلىحُا

 
 ظُاظُا

 
لت، زم اندعإذ م مىها اث شىل م الباث طالبُت بٍش

ىن با هكالب ًى   عت وضع حذ لهزا لسهاب، قا  الكادة الععوٍش ت وجحذ رَس ماسط  12 سهابُت دمٍى

1971(1). 

مد، املعخكُل مً حضب الشعب        وحشىلذ ؤًو حىىمت للعل ت الاهخكالُت مً قبل دنهاد اٍس

، وجىظعذ الجمهىسي، وقشسث الحىىمت  عالن ألاحىا  العشفُت وهضلذ الذباباث  ةى شىاسع ا ظ ىبًى

ت ومىعذ  صذاساث  حق الِعاس ومجالجه ولوً الاعالُاث  حملت الاعخكا ث، حشىلذ محانم ععوٍش

امل ادة للكىي العُاظُت لم جخىقق، بل احععذ لدشمل الاالحين وامل البين باملصالف الضساصي، وؤنشاد 

اهشاث ال البُت الهاخبت عً الى ًاث الششقُت امل البين بحكىقهم الكىمُت والذظخىسٍت وعمرث املألا

م البها، وسافكتها ؤعماً عىق ظُاس ي بين الالاث الُمُيُت، والكىي الشادًىالُت، وهادث جشنُا حىشف في 

 .(2)مىحت الاض شاباث املحخذمت

، بكشاس املحومت الذظخىسٍت 1970وؤغلل حضب الىألاا  الىطلي، الزي جإظغ في ًىاًش       

خ   :(3)واهتهذ حُاة الحضب العُاظُت بعإب مخالاخه ملبادئ الذظخىس الترهي. 1971ماًى  20الهادس بخاٍس

 0293املحور الثالث: اهقالب عام  

هدُجت مخىقعت لحالت الكلل واملخاوف التي اهخابذ قُاداث  1980هان اهكالب ظإخممر       

خ لونهم ؤسحؤوا جحذًذ  الجِش، فكذ هاهذ هُت الخذخل مخىفشة عىذ قُادا الجِش مً قبل هزا الخاٍس

، حُىما 
 
 سظمُا

 
ت في  طاس الجِش وؤخزث شوال مىعذ الاهكالب بذقت وقذ اجضحذ هزه الاجااقاث العٍش

بالخىحه  ةى سئِغ الذولت ومخاطبخه بخ اب سظمي، الىش  مىه الحذًث عً  دافرينقا  الجنراً د

عذ  اسجُاف الجِش بعإب جشدي الحالت ألامىُت في البالد نما شمل الر اب محاولت لحث سئِغ الذولت 

 على الكُا  بىل ما ًخ لبه هزا الىضع العيئ مً  حشاءاث للخىلب علُه.

 

 

                                                           

 93،  92المُت في جشنُا املعاصشة، مشحع ظابل، ا ( طاسف عبذ الجلُل العُذ، الحشهاث لظ1)

 124،  123( قىجالي دوغان، جشنُا، مشحع ظابل، ا2)

 120( ظباس الجمُل، العشب وألاجشام والخحذًث مً العثمىت  ةى العلمىت، مشحع ظابل، ا3)
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 أسباب الاهقالب:

  هاهذ الحالت العُاظُت والاقخهادًت في جشنُا قذ بلىذ رسوةها مً 1980ا  مع بذاًت ع       

 ، ف ن حىىمت واحذة 1977الخإص  والخعكُذ والحكُكت ؤن ألاصمت، قذ بذؤث جخااقم مىز بذاًاث عا  

 لألصمت.
 
 مً التي حشىلذ في جلي الاترة لم حعخ ع  ًجاد حال

ا الاقخهادًت، والاحخماعُت قذ جااقمذ ورلي وفي خالً جلي الاترة هاهذ مشوالث جشنُ      

هدُجت لىاكاث الحشب الكمرصُت، واسجااع ؤظعاس الىا ، والاعخماد على الاظخيراد، واصدادث الذًىن 

ذا مً ال شائب،  ، ولىي جخشج الحىىمت مً ألاصمت  وفشضذ مٍض
 
الترنُت، واخخلذ امليزاهُت الترنُت جماما

ت، وؤخزث ج بع ؤوساف البىوىىث لىي جخموً مً دفع وسفعذ ؤظعاس العذًذ مً العلع ال  شوٍس

اداث التي قشسةها ملشجباث املىظاين والعماً، وفي مثل هزه الحالت املُئعت، ؤخزث الحىىمت جدعًى  الٍض

، والبىىم الذولُت، مً احل ؤن حشتري البتروً لالظخخذا  الُىمي.  مً الذًو

ًذ للعىق، وجذفل لألظ حت،   ًذسي مهذسه وهاهذ البالد نزلي حعاوي مً ظهىس متزا      

وحىادر قخل، واغخُاً، واخخ اف جكى  بها بع  الجماعاث  املاسنعُت، وهان لحضب الحشنت الكىمي 

بضعامت )جىسنش( دوس في ؤعماً العىق، وجضاًذاث الهجماث املع حت على ؤع اء ألاحضاب العُاظُت، 

صاساث، والهُلاث الحىىمُت، ونزلي هان لعذ  وقخل عذد مً الشمىص العُاظُت، ومعلىلين بالى 

  حتى 1971الاظخكشاس العُاس ي ؤزشه في جضاًذ هزا الىضع لسهابي، فكذ حشىلذ في الاترة مً ًىاًش 

 ؤشهش. 9حىىمت، ؤي بمعذً حىىمت هل  12 ، 1979دٌعممر 

وسد في احذ  ؤما عً ؤهم دافع لخذخل الجِش في العل ت، نما سآه قائذ الاهكالب هاعه ما      

، فىان هى سغبت الشعب: دؤن الكىاث املع حت   جكى  باهكالباث بذون ؤظباب جحذر 1987خ اباجه في 

[ جم على م   شذًذ ألن ألامت 1980ظإخممر ] 12الاهكالباث بىاء على هذاء مً الشعب ؤن جذخل 

 .(1)طلبخه

لجـِش قـذ ً ـ ش للكـب  علـى د ؤهـا "افارينؤما عً جشجِباث الكُا  با هكالب فكـذ بـذؤث بخهـىس 

خ قـذ ؤظهـش ؤن  العل ت، لوً هان ًيخألاـش ؤن ًخىلـذ لـذي الجمُـع قىاعـت ب ـشوسة جـذخل الجـِش دألن الخـاٍس

الخــذخل الــزي ًبــذؤ قبــل ؤن ًك ــع العــوين بعمــل لُهــل  ةــى العألاــم ظــُىىن ضــشسه ؤنمــر مــً هاعــهد لكــذ 

                                                           

(1) David C. Stevens, “retreating guardians, social legitimacy and the survival of military prerogatives in Chile and turkey” 

(PHD diss., Columbia university, 2009), 293 
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املثكاـــت، ًجـــب ؤن ٌعخمـــذ الكـــائمىن د اهـــه فـــي حالـــت غُـــاب دعـــم ألاحـــضاب العُاظـــُت والىخبـــت افااارينفوـــش د

بــا هكالب، بحعــب هلماجــه، علــى ألامــت، ولىــي جمــىا ألامــت دعمهــا ًجــب ؤً ــا ؤن جــؤمً ؤهــه   ًىحــذ ظــإُل 

ل رــشوج مــً ألاصمــت ظــىي الخــذخل وهــان العــإُل للخإنــذ مــً رلــي هــى دجإظــِغ مجمىعــت دساظــتد لخكــذ  

ـــشا عـــً مـــذي الحاحـــت  ةـــى الخـــذخل، وهـــزا هـــى مـــا ؤنـــذه ا ـــش، وفكـــا لشواًـــت جكٍش د ومـــع رلـــي لـــم "افااارينلخكٍش

د في الكشاس وقا  بخىحُه  هـزاس موخـىب  ةـى هـل املؤظعـاث العُاظـُت والذظـخىسٍت فـي جشنُـا، افرينًدعشع د

د في قشاسه هاعـه ؤن هـار لهـزاس لـً ًجـذي،    اهـه ؤصـش علُـه لُخضـح ل جمُـع افرينوبالشغم مً اعخكاد د

 .(1) حُا ألاوضاع دون ال جىء  ةى الخذخل في العل تؤنهم لم ًذخشوا حهذا في ظإُل ج

والـزي  1980ظـإخممر  12هاهذ هدُجت هل هـزه املكـذماث لـي حـذور الاهكـالب الععـوشي فعـال فـي 

جــاله هــل لحــشاءاث التــي مــً شــانها ؤن حشــل الحُــاة العُاظــُت وجــؤدي  ةــى ظــُادة حالــت ال ــىاسئ فــي الــبالد 

اظـُت وبـالشغم مـً حشـابه هـزا الاهكـالب مـً حُـث جذاعُاجـه مـع غيـره وجىقق عمل المرملـان وألاحـضاب العُ

مــــً الاهكالبــــاث،    ؤن املعلكــــين  حألاــــىا جميــــز هــــا الاهكــــالب عــــً غيــــره مــــً هاحُــــت الخخ ــــُ  والترجِــــب لــــه 

بشــــىل مــــىألام والــــزي ظهــــش حتــــى فــــي  خخُــــاس جىقُخــــه، فكــــذ جــــم الاهكــــالب عىــــذما دظهــــش ؤهــــه   ًىحــــذ بــــذائل 

 .(2)ؤخشيد

بُــــــان قائــــــذ الاهكــــــالب ؤظــــــباب الكُــــــا  بــــــه والتــــــي ؤه لكــــــذ مــــــً  ًمــــــان قــــــىي بالىألاــــــا  وقــــــذ فعــــــش 

حم هــــــا مــــــً لسهــــــاب  الــــــذًمكشاطي الــــــزي لــــــم ًوــــــً ًمخلــــــي الكــــــىاهين املىاظــــــبت لىــــــي ًــــــذافع عــــــً هاعــــــه ٍو

والخ ــشف، بــل هــان هىــام محاولــت لخيشــلت ال ــالب علــى دألافىــاس العُاظــُت والُمُيُــت والشحعُــتد بــذ  مــً 

 .(3)سمؤفىاس ؤجاجى 

وباليعبت ملذي جىافش ؤو عـذ  جـىافش مؤشـشاث الاوسـحاب الجضيـي فـي فتـرة الحوـم الععـوشي، ًألاهـش 

اجخــــز الىألاـــــا  الععـــــوشي لىاعــــه دظـــــخىسا مؤقخـــــا  1980وحــــىد مؤشـــــش الذظـــــاجير والكــــىاهين، فاـــــي ؤنخـــــىبش 

ا حتـــى ًــخم صـــُاغت دظـــخ 1961وصــشف ؤهـــه دبشــشط عـــذ  الخىــاق  مـــع هــزه املـــىاد، ًألاــل دظـــخىس  ىس ظــاٍس

. زم جم عكذ  ظخاخاء على جىةي العل ت الخىاُزًـت ولطـاس الكـاهىوي للذولـت وفـي وصـق معمـر لهـزا (4)حذًذ

الاظـــــــخاخاء الـــــــزي ؤخخـــــــاس فُـــــــه الشـــــــعب الذظـــــــخىس الجذًـــــــذ والـــــــشئِغ الجذًـــــــذ فـــــــي آن واحـــــــذ، ًخضـــــــح ؤن 
                                                           

(1) Tanedl Demirel, “the Turkish militry„s decision to intervene,” 265-268 

(2) Frank W. Theracky and John E. Findling et al, the history of turkey (Westport, CT: greenwood press, 2001), 159 

( 2001( ف.ؤ. داهُلىف، الجِش في جشنُا: ظُاظت واهكالباث، جشحمت ًىظق الج هماوي، )مشل: داس حىسان لل باعت واليشش والخىصَع، 3)

 158، 159ا

(4) Frank W. Theracky and John E. Findling et al, the history of turkey (Westport, CT: greenwood press, 2001), 159 
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سه  خخُـــاس بـــين ه حـــىا فـــي سظـــم صـــىسة لهـــزا الاظـــخاخاء دب عخبـــا لكىعاااان افااارين"املعـــلىولين عـــً الذعاًـــت د

ذ الاًجـــابي العـــاةي للذظـــخىس ؤ   الذظـــخىس الجذًـــذ )وعـــم( والاىمـــ ى ) ( لـــم ًوـــً وا ـــحا  را هـــان الخهـــٍى

ً  رهـــُا ً قائـــذ اهكـــالب ظـــىت  (1) فـــٍش  ل جمهىسٍـــت ملـــذة  1980وجـــم اهخخـــاب الجنـــراً نىعـــان افـــٍش
 
سئِعـــا

ين هـاهىا ًـإملىن ؤن ظبع ظىىاث بمىحب هزا الاظخاخاء، ومً الىا ح ؤن واضعي الذظخىس مً  الععـوٍش

ً ععوشي ظابل، ؤو على ألاقل مذوي مكبًى لذي الجِش  .(2)ٌشىل مىهب الشئاظت بعذ افٍش

خخامــا ًالحــ  ؤن الجــِش الترهــي الــزي هــان ًــشي فــي هاعــه ؤهــه حاسظــا للذًمكشاطُــت الترنُــت، وؤهــه 

ه ألاًو هــى حماًــت العلماهُــت   ًكــى  بــاهكالب     را جــىفشث ألاظــباب لــزلي، ف هــه فــي الحكُكــت هــان هذفــ

ئُل هىدىجخـىن الـزي قـاً  ب عخباسها مىىها ؤظاظُا في عكُذة املؤظعـت الترنُـت، وهـزا مـا اظـخيخجه ظـامٍى

دؤهــــــه فــــــي بعــــــ  الــــــذًو املعــــــلمت ًىــــــىن الاخخُــــــاس بــــــين العلماهُــــــت املىاه ــــــت للذًمكشاطُــــــت والذًمكشاطُــــــت 

ت نمــــا ًاهمهــــا الجــــِش الترهــــي   حعمــــر عــــً فهــــم املىاه ــــت للىــــشب، ورلــــي فــــي  شــــاسة مىــــه  ةــــى ؤن العلماهُــــ

واحتــــرا  املبـــــادئ الذًمكشاطُـــــتد فبـــــالشغم مـــــً عــــذ  ةهذًـــــذ اسبىـــــان للىألاـــــا  الـــــذًمكشاطي    ؤن املؤظعـــــت 

ت  ت ؤطاحذ به، وهى مـا حعـل الوثيـر مـً البـاحثين ٌعخمـرون الخـذخل مـً قبـل املؤظعـت الععـوٍش الععوٍش

 شاطُتُت جشظُخ الذًمكالترنُت عائكا ؤما  عمل

                                                           

(1) Christian Rumpf, “the military, the presidency, and the constitution : a comparative approach to the Weimar republic, 

France 1958, and turkey 1982, “in state, democracy and the military: turkey in the 1980s, ed. Metin Heper and Ahmet Evin 

(Berlin: Walter de Gruyter, 2011), 230 

(2) Ergun Ozbudun, the constitutional system of turkey: 1876 to the present  (New York: Palgrave Macmillan, 2011), 73


